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Câmara de Feijão se reúne para debater temas importantes para a Cadeia

Aconteceu no dia 24 de maio a 32ª reunião da Câ-
mara Setorial da Cadeia Produtiva do Feijão. Presidido 
pelo diretor de Relações Institucionais da ACEBRA, Ro-
berto Queiroga, o fórum debateu assuntos relevantes 
como os dados conjunturais do setor e as sugestões da 
Câmara ao novo ministro da Agricultura, Blairo Maggi.

A pauta foi iniciada pelo técnico de Planejamento da 
CONAB, João Ruas, que apresentou os dados conjun-
turais do setor. Ruas comentou sobre o levantamento 
de grãos, perspectiva para a terceira safra, o panorama 
da safra mato-grossense e consumo. “A primeira safra 
de feijão está praticamente toda colhida e comerciali-
zada. É uma safra que deu muito problema por conta 
da chuva em excesso e posteriormente tivemos um pe-
ríodo seco. Em relação à segunda safra, o Paraná já 
está com 75% colhida e mais da metade comercializa-
da”, declarou. No Mato Grosso, predomina a variedade 
caupi com cerca de 85% do total cultivado. A CONAB 
está estimando uma produção de 3.18 mil toneladas 
para a terceira safra. 

Nas zonas de produção, de acordo com João Ruas, 
os preços seguem firmes e oscilando de acordo com 
a qualidade do grão. “A pouca disponibilidade de boa 
qualidade tem provocado substancial alta nas cotações, 
chegando a atingir a cifra de R$ 300/60 kg, no Para-
ná.” Sobre a área plantada, a CONAB acredita que ha-
verá uma forte redução em Mato Grosso. “Com relação 
à produtividade deve cair para a metade em função do 
clima seco”, disse. 
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Dando continuidade, o presidente Roberto Queiro-
ga apresentou algumas sugestões da Câmara ao novo 
ministro da Agricultura. “São quatro grandes temas 
para serem apreciados pelos membros da Câmara e 
depois formalizados em um documento a ser entre-
gue ao MAPA. Não prejudica em nada a nossa agen-
da estratégica, pois são temas imediatos”, afirmou. O 
primeiro item apreciado foi o contrato de opção. “Não 
há contrato de opção para os produtores de feijão atu-
almente. A proposta é que seja feito um fortalecimento 
dos instrumentos da política agrícola para dar previsi-
bilidade para os produtores rurais e dar mais seguran-
ça com relação aos preços praticados no momento da 
comercialização”, expôs Queiroga. Uma solução para 
este problema, segundo Queiroga, seria a aplicação 
da Lei Plurianual. “O projeto da Lei quer fortalecer o 
contrato de opção pública e privada. Precisamos saber 
se o atual dará continuidade.”

O ofício também terá em seu conteúdo a sugestão 
da criação de um Grupo de Trabalho Interministerial, 
a ser coordenado pelo MAPA, para a elaboração de 
uma Campanha de Promoção ao Consumo de Arroz e 
Feijão, com a participação dos Ministérios da Saúde e 
da Educação. No documento, a Câmara também pe-
dirá uma intervenção junto ao governo chinês para a 
entrada do feijão brasileiro, uma vez que barreiras não 
tarifárias vem impedindo a exportação do grão. E por 
fim, terá a solicitação de apoio institucional para a pro-
moção do Ano Internacional do Feij ão. “É de extrema 
importância que o MAPA estivesse sempre aberto para 
audiências com os membros para debater temas im-
portantes, onde possamos juntos ao corpo técnico do 
Ministério, dar continuidade aos nossos pleitos”, decla-
rou Queiroga. 

Para finalizar a reunião, também foram debatidos o 
andamento da Nova Lei de Cultivares e a Campanha 
de Promoção ao Consumo. O próximo encontro está 
previsto para acontecer no dia 14 de julho, em Foz do 
Iguaçu (PR).


